Rímskokatolícky farský úrad
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nedeľa, 19. máj 2013
Pán Boh zaplať za Váš dobrovoľný príspevok !

správca farnosti: PaedDr. Marián FELEDI
kontakty:

 058/44 82 210,0949 591 183,  fara.jelsava@gmail.com
 RKFÚ Jelšava, Námestie republiky 53, 049 16 JELŠAVA,
web: www.mojakomunita.sk /web/farnost-jelsava

Dnes slávime 6.veľkonočnú nedeľu
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Velebte Pána, všetky národy.

Prvé čítanie :
Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné
bremeno okrem toho nevyhnutného.
Skutky apoštolov – Sk 15, 1-2. 22-29

Druhé čítanie :
Ukázal mi sväté mesto, ako vystupuje z neba.
Zjavenie apoštola Jána – Zjv 21, 10-14. 22-23

Evanjelium :
Duch Svätý vám pripomenie všetko, čo som vám povedal
Evanjelium podľa Jána − Jn 14, 23-29

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako
svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ (Jn 14,27)

Vždy, keď nás v živote postretne nejaká ťažkosť, sme v
pokušení obviňovať Boha. Ale problém je na našej strane, nie na
Božej. Obviňovanie Boha dokazuje, že niekde v našom živote sa
ukrýva neposlušnosť, ktorej sa odmietame zriecť. Len čo sa jej
zbavíme, všetko sa nám rozjasní ako biely deň. Kým sa pokúšame
slúžiť dvom Pánom - Bohu i sebe - budú prichádzať problémy
spojené s pochybami a zmätenosťou. Musíme sa úplne spoľahnúť
na Boha. Keď si tento postoj osvojíme, nebude pre nás nič ľahšie
ako svätý život. Do problémov sa dostávame, keď sa pokúšame
zmocniť autority Svätého Ducha a použiť ju pre vlastné ciele.
Pokoj je Božím potvrdením spokojnosti vždy, keď Ho
poslúchaš. Posiela nezmerný, hlboký pokoj, nie prirodzený pokoj,
„ako svet dáva", ale Ježišov pokoj. Keď pokoj neprichádza, počkaj
si naň, alebo sa pokús nájsť príčinu, prečo ti chýba. Keď sa riadiš
vlastnými popudmi, alebo túžbou po hrdinstve, alebo aby ťa videli
iní, Ježišov pokoj sa neprejavuje. To je znamením chýbajúcej
jednoty s Bohom alebo dôvery v Neho. Duch prostoty, jasnosti a
jednoty sa prebúdza Svätým Duchom, nie tvojimi rozhodnutiami.
Boh sa našim tvrdohlavým rozhodnutiam stavia na odpor a
nabáda nás k jednoduchosti a jednote.
Moje pochybnosti nastupujú vždy, keď prestanem poslúchať.
Keď Boha poslúcham, problémy nenastávajú medzi mnou a Ním,
ale sú pre moju myseľ podnetom k zamysleniu a žasnutiu nad
zjavenou Božou pravdou. Ale každý problém, ktorý sa stáva
prekážkou medzi Bohom a mnou, je dôsledkom neposlušnosti.
Každý problém v čase, keď Boha poslúcham (a takých bude
mnoho), zvyšuje moju radosť a potešenie, lebo viem, že môj Otec
ma pozná a stará sa o mňa a ja môžem sledovať, ako si On s
mojimi problémami poradí.
Požehnaný týždeň vám želá váš duchovný otec Marián!

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
16.4.
17.4.
19.4.

utorok
streda
piatok

21.4. nedeľa

Miesto

Čas

Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Chyžné

18.00
18.00
18.00
09.30
11.00

Úmysel svätej omše
za
za
za
za

BP pre Boženu s rod.
BP pre Martu s rod.
† Juraja
† Anna, Ján, Anička

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň

Liturgická udalosť a myšlienka dňa

15.4.

pondelok

16.4.

utorok

17.4.

streda

18.4.

štvrtok

19.4.

piatok

20.4.

sobota

21.4.

nedeľa

Pondelok po 3.veľkonočnej nedeli

Blažený tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Utorok po 3.veľkonočnej nedeli

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
Streda po 3.veľkonočnej nedeli

Jasaj Bohu, celá zem.
Štvrtok po 3.veľkonočnej nedeli

Jasaj Bohu, celá zem.
Piatok po 3.veľkonočnej nedeli

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
Sobota po 3.veľkonočnej nedeli

Čím sa odvďačím Pánovi za všetko čo mi dal ?



4.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sme jeho ľud a ovce jeho stáda..

ZASMEJME SA



Ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so
svojimi plánmi do budúcna....
Woody Allen

Zo života našej farnosti :
Sú to už tri týždne, čo sme na stolík k novinám pridali krabicu, do ktorej
môžete aj anonymne vhodiť rôzne otázky, poznatky, sťažnosti prípadne aj
svoje názory na život vo viere, na život v našej farnosti, alebo aj na úroveň
nášho farského listu . Zatiaľ sme v tejto schránke nenašli ani jeden
lístok. Opýtam sa teda otca Mariána ja:
„Občas sa stretávam s takzvaným vykladaním snov. Kolegyňa povie,
že sa jej snívali peniaze a to znamená, že má podať tiket hry LOTO, nato
jej iný kolega odpovie, že peniaze v sne znamenajú nešťastie, nech si dáva
pozor. Ja tomu neverím, ale viem, že aj nábožensky založení ľudia
hľadajú odpovede v rôznych snároch a časopisoch. Ako kresťansky
reagovať ?"
Božiu vôľu ohľadom vykladania snov môžeme ľahko zistiť z Božieho Slova:
„Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh , varuj sa napodobňovať
ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by ...dával
pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho,
kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu.
Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.
Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom!“(Dt 18,9-13;
por. Jer 29, 8-9; Sir 34, 5-8). Boh môže dať symbolický sen človekovi,
aby mu osvetlil situáciu, ktorú prežíva alebo aby mu oznámil, čo sa má
stať. Nielen Jozef v Egypte vykladal sny, ale aj prorok Daniel. Sen od Boha
nemôže vykladať hocikto, kto si zmyslí a už vôbec nie podľa predpísaných
symbolov v snároch, pretože každý sen od Boha je originálny. Nedá sa
vykladať podľa vopred zostavených šablón. Každý takýto sen je akoby
Bohom zámerne zakódovaný a je rozlúštiteľný iba pomocou osobitnej
Božej milosti. Sny môžu mať rôzny pôvod. Sen, ktorý má byť vyložený,
musí mať pôvod u Boha. Ale to nestačí! Aj jeho výklad musí pochádzať z od
Boha. Nemôže byť výsledkom osobného snaženia sa, tréningu, štúdia alebo
brilantnej logiky. Ak Boh dáva sen, on dáva aj podnet na jeho výklad, nie
človek V prípadoch výkladu snov v Biblii ale spravidla vysvetľoval sen
niekto druhý, nie ten, komu sa sníval. Človek by príliš rýchlo chcel o sebe
uveriť, že je akýsi mimoriadny Boží nástroj.
Cieľ snov od Boha je vždy v prvom rade zameraný na duchovné dobro
človeka. Nikdy sa nesústreďuje prednostne alebo výhradne na
pominuteľné, pozemské a materiálne dobrá a už vôbec nie na ukojenie
ľudskej zvedavosti. Je divné, ak sa niekto riadi snami a skúma ich viac, ako
Sväté písmo a Boží hlas, ktorým sa prihovára cez Cirkev. Ak je sen od
Boha, nikdy nebude v rozpore s Božím slovom, s učením Cirkvi, so
zdravým rozumom alebo s požiadavkami nášho povolania. (viac na
www.modlitba.sk)

Príbeh s pointou
Profesor filozofie stál pred svojou triedou a na stole pred
sebou mal niekoľko predmetov.
Keď začala hodina, vzal bez slova veľký sklenený pohár od
majonézy a začal ho plniť kameňmi veľkými asi 5 cm.
Keď ho naplnil, spýtal sa študentov, či je plný.
Študenti súhlasili.
Potom vzal profesor krabicu menších kamienkov - okruhliakov a
vysypal ich do pohára. Trošku s ním zatrepal a obliaky vyplnili
medzery medzi väčšími kameňmi. Potom sa opäť spýtal
študentov, či je pohár plný. Študenti s ním opäť súhlasili.
Nato profesor vzal krabicu s pieskom, vysypal ho do
pohára a piesok samozrejme vyplnil i tie najmenšie medzery.
„A teraz si predstavte, " povedal profesor, „že to je váš
život. Kamene sú tie podstatné veci – vaša rodina, váš partner,
vaše zdravie, vaše deti – skrátka veci, ktoré v prípade, že všetko
ostatné stratíte, stále dokážu naplniť váš život. Obliaky sú
ostatné veci, ktoré tiež stoja za povšimnutie – vaša práca, váš
dom, vaše auto. Piesok, to sú všetky ostatné maličkosti. Keď
naplníte pohár najprv pieskom, nezostane žiadne miesto pre
kamene a obliaky.
A rovnaké je to i v živote. Pokiaľ vynaložíte všetku energiu
na maličkosti, nebudete mať priestor pre dôležité veci. Venujte
pozornosť veciam, ktoré sú dôležité pre vaše šťastie. Hrajte sa
so svojimi deťmi, nájdite si čas na zdravotné vyšetrenie, choďte
si so svojím partnerom zatancovať. Vždy vám zostane čas
na prácu, na upratanie domu, alebo na usporiadanie párty.
Starajte sa predovšetkým o kamene – o veci, ktoré majú
skutočne význam. Stanovte si svoj rebríček priorít. Zvyšok je iba
piesok. "
zdroj : internet

poznámka jh : V slovách profesora medzi kameňmi mi
chýba náš život vo viere . Asi len zabudol ... 

-

FARSKÉ OZNAMY :


po každej svätej omši v tomto týždni si v sakristii môžu
rodičia (starí rodičia) vyzdvihnúť prihlášku na prvé sväté
prijímanie;

pozývam vás všetkých na mimoriadnu biblickú hodinu,
ktorá sa uskutoční formou besedy v mestskom múzeu v Jelšave
v rámci Rozhovorov o kresťanskej identite, na tému Primát
apoštola Petra v Novom Zákone, katolícky pohľad budem
prezentovať ja; protestantský ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD.,
z katedry teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela z Banskej
Bystrice;

Budúca nedeľa je nedeľou Dobrého Pastiera, budeme sa
osobitne modliť za duchovné povolania a zároveň je zbierka na
seminár.

v sakristii si po svätej omši môžete dať zapísať úmysly
svätých omší na ďalšie obdobie,

MYŠLIENKA NA ZÁVER

Ak ja, ktorý som taký, aký som, sa môžem v
určitom zmysle považovať za kresťana, prečo by
mali rôzne neresti iných ľudí dokazovať, že ich
viera je len pretvárkou a zvykom ?
C.S. Lewis
Farský list vydáva farská rada pri rímskokatolíckej farnosti Jelšava.
Uzávierka príspevkov do farského listu je vždy v stredu večer do 20.00 hod.
Výtlačok neprešiel jazykovou úpravou.
Svoje príspevky, nápady, pripomienky zasielajte na e-mail :
fara.jelsava@gmail.com

